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 چکيده
مناسبی  ةزمين ،مصر های معاصردر تاریخ ایران وگيری انقالبدنبال آن، شکله اجتماعی و ب -تحوّالت سياسی   

 و هاوتحقّق آرمان ملّتشان را در راه آزادی توان ادبي سخنورانی شد تا تمام توش و شاعران و برای گروهی از

عبد  رضاخان پهلوی و دوره قاجار و انقالبی ایران در شاعر ،یزدی فرّخی کارگيرند. هب ستيزهای ظلمتوده

ارک از جمله شاعران متعهّدی ـه حسنی مبـه حکومت مستبدانـعلي، ردم مصرـانقالب م شاعر ،لرحمن یوسفا

 عدالتخواهی، ستم پرداختند.آزادی، به مبارزه عليه استبداد ونگاری روزنامه شعر و ةعرص باشندکه در دومی

ترین برجسته نقد اوضاع اجتماعی، مدیده مردم وتهای سطبقه حمایت از وطن و انقالب، دعوت به مبارزه و

 ها وجامعه را به حکومت هایریشة بيشتر چالشعبدالرحمن  و فرّخی مضامين شعری این دو شاعر انقالبی است.

مصائب اجتماعی سهيم  بلکه مردم را نيز در بروز برخی مشکالت و ،دهندهای سياسی وقت نسبت نمیهدستگا

دو شاعر این پژوهش درگزینش واژگان  هر عموم افراد جامعه است، از آنجاکه مخاطب شعر پایداری، دانند.می

واژگان عاميانه در شعر وی بسيار  وه بيشتری داشته شاعر مصری توجّ  ،در این زمينه تعمّد دارند و ساده، مأنوس و

رو ارکان  از این ،دو شاعر نيز تأثير داشته است وضوح بيان در صور خيال هر این سادگی و شود.دیده می

یا معقوالتی است که برای مخاطبين با آسانی قابل  از امور محسوس و دو شاعر غالباً های هراستعاره تشبيهات و

های فنّی ادبيات پایداری نقد تطبيقی به واکاوی مضامين و ویژگی ا تحليل وپژوهش حاضر ب باشند.درک می

 پردازد.این دو شاعر می

 .پایداری ،ادبيات ،فارسی و عربی شعر معاصر عبد الرحمن یوسف، یزدی، فّرخی :واژگان کليدی
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.پيشگفتار1  

 جوانب زندگی اجتماعی،های سرنوشت ساز درکنار دیگر انقالب رخدادهای بزرگ اجتماعی و    

همواره بازتابی از  ،ادبيات فرهنگ و عرصة دهند؛ها را نيز تحت تأثير قرار میادبيات ملّت فرهنگ و

توجه به کنش متقابلی که ميان  با»بنابراین  ها بوده است.انقالب تمام دستاوردهای تحوّالت اجتماعی و

های برای شناخت برخی از ویژگی برقرار است،ادبيات از دیگر سوی  فرهنگ و و جامعه از یک سو

متقابال برای پی بردن  ناگزیر از تعمقی جامعه شناختی در ادبيات آن دوره و ناشناخته هر دوره تاریخی

های تاریخی ادبی ناگزیر از مطالعه ویژگی ةویژگی آثار هر دور به بعضی از مفاهيم به ظاهر رمزآميز و

ابيات  فرهنگ و که ميان جامعه، درهم تنيدگی چنين پيوند و (31:1322)وحيدا، «آن دوره هستيم.

چون هرچه تعهّد هنرمند بيشتر ؛ شودنسبت به جامعه می رمندـهن ر وـد هنـرح تعهّـبرقرار است، سبب ط

تعّهد امری » دهند.اختصاص میامين و مسائل اجتماعی فضای بيشتری را در آثار او به خود ، مضباشد

اطالعی است  علم و آگاهی سابق، :آگاهی سابق وآگاهی الحق؛ميان دو آگاهی جای دارد است که

آن  اطالعی است که انسان برای تعهّد خویش از الحق علم و کند.آگاهیکه انسان را متعهّد می

 (11:1323)حکيمی، «برخوردار است.

کنند. در جامعه وی زندگی می ارتباط با کسانی است که در ناگزیر از زندگی در جامعه و ،انسان    

انسان را در ارتباط با همه جهان قرار  ای ملّی واجتماعی فراتر رفته وـدنيای معاصر این رابطه از مرزه

به خلق  کرد و زندگی یتعهّد ه دور از هرگونه مسؤوليت وتوان بدر چنين جهانی دیگر نمی دهد.می

 «.هنر برای هنر» به خلق آثار هنری پرداخت؛

عنوان بخشی عمده از ه اوضاع حاکم بر جامعه است که بو شرایط انعکاس هنری  ،يات متعهّدباد  

جستجوی بازتاب »: جامعه شناسی در ادبيات عبارت است از مطرح است. «جامعه شناسی در ادبيات»

: 1322،)وحيدا «ن دوره پدید آمده است.آهای اجتماعی هر دوره تاریخی درآثار ادبی که در ویژگی

32) 

هر یک با تحوّالت گسترده سياسی  ،ن یوسفیزدی و عبدالرحم فرّخی یعنی ؛ژوهشدو شاعر این پ   

مصادف  فرّخیزندگی  اند.فراز و فرودهای عميق اجتماعی بوده ها ودرکشورشان مواجه وشاهد انقالب

ن یوسف با عبدالرحمدبی حيات ا است. از سوی دیگربعد از آن  حوادث قبل و با انقالب مشروطه و

هر یک از این  آغاز شد. اسالمی -کشورهای عربی های کنونیسياسی و انقالبا هنهضت و هاجنبش
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فرصت مناسبی  ،ن یوسفعبدالرحم یزدی و فرّخیچون  ،ها برای شاعران متعهّدیانقالب شرایط و

 .بودهای آن وتحقق آرمانرفتن استعداد ادبی در خدمت جامعه کارگه برای ب

 اسباب گزینش و تحليل تطبيقی شعر این دو شاعر به شرح ذیل است:

انقالب مردم  انقالب مشروطه در ایران و؛ های مردمیانقالب ها ودو شاعر در وقوع نهضت مشارکت هر (1

جریان  خود نام بردار بوده و ةانقالبی زمان شاعر آزادی وعنوان دو به  هر (2مصر عليه حکومت حسنی مبارک.

ها های رنجدیده ملّتحمایت از توده و ارزه با استبدادـمب ن پرستی،ـوط واهی،ـخمبارزاتی آنها مبتنی بر عدالت

خواه دیگر های آزادیجریان ها واز انقالب های ملّی،عالوه بر حمایت از انقالب ،دو شاعر هر (3 است.و...

ایت ـاعالم حم زاری روسـداد تـبعليه است ،کمونيستی شورویالب ـاز انق رّخیـف اند.ها نيز حمایت کردهملّت

 رهبر ...از سيد حسن نصرا العابدین بن علی وه زینـعلي ،ونسـردم تـاز انقالب م زـني ن یوسفـحمردالـعب کرد.

های دو شاعر در فعاليّت مشارکت جدّی هر (1 های فراملّی اعالم حمایت نمود.لبنان ودیگر انقالب ...حزب ا

 مطبوعاتی از دیگر نقاط اشتراک آنان در این گزینش بوده است.

 پژوهش یها.پرسش1-1

اجتماعی در شعر این دو  -بازتاب اوضاع سياسی (1 پرسش هاست: نپژوهش حاضر در پی پاسخ به ای

زبان  (3 اجتماعی در شعر این دو شاعر کدام است؟ -مضامين عمده سياسی (2 ت؟شاعر چگونه اس

 های فنّی است؟مضامين پایداری دارای چه ویژگی شاعر در بيان موضوعات  وهنری هر دو 

 پژوهش ةپيشين .1-1

آوازه  وجود این شاعر با انجام نشده و تحقيقی ن یوسف تا کنون هيچ پژوهش ودر رابطه با عبد الرحم  

 ليکن شعر است،داشته  ویژه مصره های کنونی کشورهای عربی بقيام ها وبلندی که در خالل انقالب

 عربی ناشناخته است.پژوهشگران ادبيات معاصر محققان و ایشان همچنان نزد

از جمله ؛ مقاالت چندی نوشته شده است ها وشعر ایشان کتاب زندگی و یزدی، فرّخیدر مورد  

های از ضمن معرّفی گزیده نویسنده در این اثر. نوشته محمد علی سپانلو فرّخیشهر شعر  این آثار:

 هيچ تحليلی از شعر او ارائه نداده است. به شرح حال زندگی وی پرداخته و قصاید شاعر غزليات و

 به گزارش زندگی شاعر و ذکور نيزـاثر م به قلم حسين مسرّت. «زدیـی فرّخیر ـشع دگی وـزن»

دیوان  ست.های شاعر ارائه نکرده اهيچ تحليلی از سروده مبارزاتی وی پرداخته و های سياسی وفعاليّت

 این کتاب شامل تمام اشعار وگزارشی از زندگی نامه شاعر است. به اهتمام حسين مکّی. یزدی فرّخی

 فرشته رستمی. نوشته فاطمه مدرسی و «یزدی فرّخیسروده های  های پایداری درجلوه» مقاله
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برخی دیگر از  واند پرداخته فرّخی نویسندگان در این مقاله به تحليل برخی از مضامين پایداری در شعر

حمایت از انقالبهای  های جامعه در کنار نقد حکومت ونقد توده وطن پرستی، مضامين پایداری از قبيل:

بررسی تطبيقی موسيقی شعر معروف » دیگر کشورها از نظر نویسندگان این مقاله مغفول مانده است.

نعمان  راضيه مسکنی و اس گنجعلی،عب ای است که توسطعنوان دیگر مقاله «یزدی فرّخی الرصافی و

نویسندگان در این مقاله تنها به نقد تطبيقی عنصر موسيقی در شعر این دو شاعر  أنق نوشته شده است.

 اند .پرداخته

نخست بررسی تطبيقی این دو شاعر است  کند،آنچه این پژوهش را از دیگر تحقيقات مشابه متمایز می  

 های فنّی وبه ویژگی ،اینکه در کنار تحليل تطبيقی مضامين پایداری دیگر که تاکنون انجام نگرفته و

 شده است. ههنری شعر آنان نيز اشار

 پژوهش. روش 1-3

های نظریة اسالمی و براساس چارچوب د تطبيقینق با رویکرد تحليلی و -این پژوهش با روش توصيفی

های مسلمان تأکيد دارد. که بر مشترکات فرهنگی و دینی ميان ملّت ته استانجام گرف ادبيات تطبيقی

 (22: 1323)ر.ک: پروینی، 

 یزدی فرّخیگی د.جستاری در زن1-4

سال  ابراهيم سمساری یزدی در یزد دیده به جهان گشود. فرزند ،فرّخیمتخلص به  ميرزامحمد،   

 )مسرّت، اندق را ثبت نموده1332ش/1261سال  برخی از نویسندگان،؛ والدتش محلّ اختالف است

 (13:1363، یزدی فرّخی) اندق دانسته1336ش/1262ال برخی دیگر والدت وی را در س و (12:1321

سرودن  و های یزد روی آوردعربی در مدرسه در آغاز به یادگيری دروس قدیم فارسی و فرّخی    

 یزد گذراند. «مرسلين»تحصيالت مقدماتی را در مدرسه او بخشی از  شعر را از همين دوران شروع کرد.

 «ساخته شده بود، بيمارستان مرسلين یزد این مدرسه بوسيله ميسيونرهای مذهبی انگليسی درکنار»

اهداف ضدّ  ها وکه به برنامه اعر جوان در این مدرسه نگذشتهتی از حضور ش( مد12:1321ّ )مسرّت،

 مجبور به اخراج از آن مدرسه شد. شعری عليه اولياء مدرسه، سرودنبا  و دینی مسؤولين آن پی برد

 ودر حمایت از مشروطه خواهان به گروههای آزادیخواه  فرّخی همزمان با شروع نهضت مشروطه،

شروع استبداد صغير در زمان محمد علی  دن مجلس ودر جریان به توب بسته ش .دموکرات یزد پيوست

زبان آتشين شعر به انتقاد از عملکرد شاه مستبدّ قاجار  همچون حوادث سياسی گذشته با فرّخی شاه،

 پرداخت:
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 گه به مُلک ری به فرمان جوانی باشتاب

 یزد با عنوان شور و انقالب        اندر گاه
   

 خراب کعبه آمال ملّت را کنيم از بُن، 

 نندیشيم از این ارتکاب انجمن سوزیم و
 

 (122:1363،یزدی فرّخی )                                                                                            

 لةضيغم الدو» مدح حاکم وقت یزد سخنوران یزد برای تبریک سال نو و شاعران و ،1233در نوروز

 جای آن در جمع آزادیه ب و از رفتن به دارالحکومه امتناع ورزید فرّخی هم آمدند. گرد«قشقایی

 خواهان یزد مسمّط معروفی با این مطلع سرود:
 مستبدّی خوی ضحاکی است این خو نه زدست  بت ایران پرست       عيد جم شد ای فریدون خو،

 

 (126)همان:                                                                                                                                     

د، یزدیگر آزادیخواهان  وپس از حبس شاعر  این مسمّط سخت بخشم آمد وحاکم یزد با شنيدن 

 سوزن بدوزند. را با نخ و فّرخیدستورداد تا دهان 

همچون  نگاری شد وروزنامه وارد عرصه «طوفان» با انتشار روزنامه ،1333در کنار شعر از سال  فرّخی

ارتجاع در این روزنامه  و دادبمبارزه با است در دفاع از حقوق ملّت ورا مقاالت تندی  تيترها و  اشعارش،

 سرانجام تعطيل شد. بارها توقيف و این روزنامه منتشر نمود و

وی در  جمع نمایندگان مجلس شورای ملّی بود. حضور در ،فرّخیسوّمين سنگر مبارزاتی 

اعتراض عليه  ،تشکيل فراکسيون اقليّت در مجلس انتخاب شد. بعنوان نماینده مردم یزد ،1332سال

های او در دوره تاليّفعّاز مهمّترین  انگليس و... اعتراض به قرار داد بانکی ایران و خان، استبداد رضا

در  از آنجا به برلين گریخت. به روسيه و پس از پایان دوره هفتم مجلس، فّرخی هفتم مجلس است.

این امر سبب شد تا سفير  عليه استبداد رضاخان منتشر کرد.« پيکار»آلمان مقاالت تندی در روزنامه 

جسله دادگاه به محکوميت حکومت ایران به دادگاه شکایت کند،  وقت ایران به دستور شاه عليه شاعر

تحت نظر  از آلمان به ایران بازگشت و فرّخی ،1311در سال  (22:1363،یزدی فّرخی) منجر شد.

در تمام مدت  حبس شد. ربه اتهام بدهی در زندان قص ،1316در سال  مأموران شهربانی قرار گرفت.

غروب »تا اینکه در  آزدیخواهانه خود تأکيد داشتحبس همواره با سرودن اشعار انتقادآميز بر مواضع 

پس از کشمکش  شدند و فرّخیدژخيمان وارد سلول  در چهارمين سال زندان، و1312 مهرماه 23

در مکانی نامعلوم دفن  او را  و (12:1322 )سپانلو، «.با تزریق آمپول هوا او را کشتند نفس گير طوالنی و

 کردند.
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 ن یوسفالرحم.جستاری در زندگی عبد 1-5

ن پيش از مدر قطر به دنيا آمد. خانواده عبد الرح ،1323ستامبر  12ر ن یوسف القرضاوی دعبد الرحم

ن پس از گذراندن عبدالرحم قطر مهاجرت کرده بود. اوضاع نامناسب مصر به وتولد او بعلت شرایط 

 های قطر ودانشگاه فوق ليسانس فقه اسالمی از موفق به اخذ مدرک ليسانس و تحصيالت مقدماتی،

 شعر پا به عرصه مبارزات همان مراحل آغازین جوانی با بهرگيری از موهبت ادبی و و از مصر شد

شاعر  ،2333در سال  های مردم مصرها وقيامبا شروع اعتراض های اجتماعی گذاشت.فعالّيت سياسی و

این رابطه  وی در با مردم شد. عنوان شهروند مصری همگامه ب جوان مليّت خود را رسما تغيير داد و

م منح کلماتی ثقته يواحرتاما لشعب عظ ذلک احرتاما لنفسی أو ال، و ةي  ة القطر ي  تنازلت خمتارا عن اجلنس» اعالم کرد:
  «ة أخری.ي  س الدولة الس ابقة مع وجود شبهة احتمائی جبنسيق بی أن أهجو رئيليفما کان  ا،يعه اثنيوتشج

(arahman.net) 

باشد که بارها عليه شيعيان سلفی مصر می مفتيان از شيوخ و -یوسف القرضاوی -الرحمن پدر عبد

امّا عبد الرحمن  جمهوری اسالمی ایران مواضع تند ومخالفی داشته است. بویژه حزب اهلل لبنان و

انتشارخبر  بوده است. های ظلم ستيز وآزادیخواهها ودولتبرخالف پدرش همواره حامی جریان

به لبنان بمنظور حضور در مراسم گراميداشت روزشهيد در  سفر، عبد الرحمن به مذهب تشيّع گرویدن

د سفر مجدّ سم در تمجيد از سيد حسن نصراهلل،سرودن قصيده ای طوالنی در این مرا و1322آبان ماه 

سيّد حسن دیدار با  و در برابر رژیم اشغالگر اسرائيل روزه حزب اهلل33ایشان به لبنان پس از مقاومت 

اعالم  و 1333در سوّم خرداد  شهر قم به دعوت مجمع جهانی اهل البيت)ع( سفر به ایران و نصراهلل،

های حقّ طلبانه فرزند مفتی ی از رویکردها واندیشهیهالف در حمله عربستان به یمن نمونهموضع مخا

 سلفی مصر می باشد. 

خبر شيعه شدن عبد  1333در سوّم خردادبه نقل از خبر گزاری فارس  «شيعه آنالین» سایت خبری

حجت اإلسالم والمسلمين علی الکورانی از علمای لبنانی مقيم قم » الرحمن یوسف را اینگونه بيان کرد:

آقای عبد الرحمن القرضاوی پسر شيخ » اعالم کرد: در گفتگویی با شبکه تلویزیونی أهل البيت)ع(

نيز فاش کرد « البلد» روزنامه لبنانی «به مذهب تشيّع گرویده است. فتی اهل سنت(یوسف القرضاوی )م

 «شيعه شدن یکی از نزدیکان اوست. شيخ یوسف القرضاوی از مذهب تشيّع، علّت خشم اخير 

ضاحيه » الرحمن یوسف را در منطقهشعر خوانی عبد1322در هفتم آبان ماه  «شيعه نيوز» سایت خبری

طوالنی به تمجيد از سّيد  ای نسبتاًشاعر در قصيده مود.ناعالم  مناسبت گراميداشت روز شهيده ب «لبنان
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سيّد  های وهابی را به علّت صدور فتوا عليهمفتی پرداخت و -لبنان ...ادبيرکلّ حزب -...حسن نصرا

نمود که با های آنان تشبيه عقرب و مار لبنان به ساحران فرعون و مقاومت اسالمی و ...حسن نصرا

 رهبر حزب اهلل لبنان در کام نابوی بلعيده می شوند: ةوسی گونم عصای

ساً  /ک ش مٍس تـ نب ع  م ن أ رٍض ل سماء  / نیيالضَّوء  الطَّال ع  ف ی ع   ال أ در ی ما سر   /یحد  و   ضرة  ال   لت  خ  د   و   َل  أ بص ر ف ی ع مر ی َش 
...  نق م ح دَّ ال راب ة ...ذاک  شتَّام  الصَّااب ةلف  /:اء  يقالوا م ن دون  ح  /  الصَّاراء  ي  ث عابف ی ال ضرة  ب عض   د خ ل ت / ب ع مام ة فـ ف ز عت 

ُ وني  ف إ ذا ه ی ت لق ف  ما /د  ق دأ لق ت ب عصاي   ف إ ذا ب ذراع  السَّ  د  ي   نـ ظ رت  إلی السَّ  و  /  .ف 

چون خورشيدی بود که از زمين  دانستم.ام را نمیراز نور طلوع کننده در دیده .به محضرش وارد شدم: ترجمه)

ام را ور طلوع کننده در دیدهراز ن ندیده بودم. «عمامه» در طول عمرم خورشيدی را در جوشيد.به آسمان می

اری بر او ج باید حدّ محارب را   :حيائی تمام گفتندو با بی  .افعی صحرایی وارد شدند تعدادی مار و .دانستمنمی

عصایی در دست او  .نگاه کردمبه سيّد  و لرزه بر اندامم افتاد از ترس، .گویداو به صحابه ناسزا می. کنيم...

 (.هایشان را بلعيدعصا تمام فریب و. هایش کردکه ناگهان ر داشت

 )ع(،ل امام حسينـه نسـب ...راـنصدحسن ـاب سيّـاره به انتسـن اشـاعر ضمـش ،در بخش پایانی این قصيده

 اش نيز برحذر باشد:ز کينه توزی دشمنان عربیخواهد که عالوه بر یهودیان ااز او می

 بـ نو و  / ع ن أ ن َت  سَّک  ر غم  أ طنان  الغ ض ب  / ل ؤم ها هود  و  ي  خ  اليع ج ز ت ص وار  ک.../ يقـ صائ دی ت رن و إ ل /ي  سال   سل   ن  اي کت  ور  ب  
قد ه م م رت  بَّص  .خ  الع رب  يا حذ ر ب رب  ک  م ن ص وار رب/ خ  الع  يذ ر ب رب  ک  م ن ص وار حا  / الع رب   خ  يف احذ ر ب رب  ک  م ن ص وار  / الع مومة  ح 

با تمام  دهای یهوموشک .هایم بسوی تو تمایل داردقصيده .فزونی از آن تو باد برکت و ای نسل حسين! ترجمه:)

زمامداران » کينه پسر عموهایت .ناتوانند در نابودی تو عاجز و خشم،ها مواد منفجره با داشتن تُن و هایشانپستی

تو را به خدایت سوگند از  .های عرب برحذر باشتو را به خدایت سوگند از موشک .در کمين توست «عرب

 (.ر باشهای عرب برحذتو را به خدایت سوگند از موشک. های عرب برحذر باشموشک

روزه به جنوب لبنان سفر 33من بالفاصله پس از پایان جنگ » گوید:شاعر در توصيف این سفر می

ها و آوارها را پيش ازآنکه بلدوزرها زده را از نزدیک دیدم؛ ویرانیکردم و بسياری از مناطق جنگ

ند و در دآفریده بو پيروزی راتر، پهلوانانی را به چشم خود دیدم که این آنها را بردارند و از همه مهم

این هنگام بود که سرایش این قصيده را از سر گرفتم و آن را در روز بيست و ششم رمضان همان سال 

این شاعر عرب با بيان اینکه بيشتر ابيات این قصيده را در راه قاهره، اسکندریه،  «به پایان رساندم.

همچنان این قصيده را یک تجربه حسی متمایز » د:کنجبيل سروده است، تأکيد میتبيروت، قانا و بن

لبنان که با من همکاری کردند و فرصت بازدید از اماکنی  ...ادانم و در پایان باید از مسؤوالن حزبمی

 «قدردانی کنم. ، خواستم فراهم کردندرا که می



 1331، تابستان 12نامة ادبيّات تطبيقی، سال پنجم، شمارة/ کاوش22

 

  خ  يب اتر کت  أ  » الرحمن دیوانهمچنين عبد 
 
رود س 2336را که در سال  )تاریخ آینده را بنویس( «ستقبلال

ا رب ی ال ذی حفظه يداع ...ا العام لزبياألم ...د حسن نصراي  إلی مساحة الس  » :حسن نصراهلل اهدا کرد به سيد
« نةهی الخيا» عنوان شاعر در یکی از قصائد این دیوان با.« خ العربيفظه من صوار حيهود أن يخ اليمن صوار 

 کند:های تشيع اینگونه بيان میایران بعنوان کانون اهلل لبنان وميل قلبی خود را نسبت با حزب 

ج ب ها   ين  يأ لق  الع صاب ة  ع ن ع  . 1  ک  َت 
أل مس  ک ن ا ن ری ف ی الع ز   قاهرة   . 2    ِب 

 ة  الن ار  ت شو ی و جه  ل بنااني  ع ن ر ؤ  
و  الع ز   ط هراان وم  ن رق ب  يو ال  َن 

 

بندت را از دیدگانت بيفکن؛ زیرا چشمانت را از دیدن آتشی پوشانده که چهره لبنان را چشم . 1 ترجمه:)

تهران را  وق دستيابی به عزت،ـروز از شـا امـام م،ـدیدیان میـزّت را در لبنـا دیروز عـما ت. 2 ده است.ـسوزان

 (نگریم.می

اصحاب رسانه مصر به ایران  به همراه جمعی از اندیشمندان و 1333عبدالرحمن یوسف در خرداد ماه

های برجسته شخصّيت بودند، این هيأت را که مهمان مجمع جهانی اهل البيت)ع( آمد. قم شهر و

دار  مسؤول انتشارات ،عادل المعلم استاد دانشگاه األزهر، ،علوی اميناز جمله  علمی مصر فرهنگی و

سسه األهرام ؤول بخش دینی مؤمس ،ماجدامانی  خانم روزنامه نگار معروف و ،احمد السویقی الشروق،

شب شعری در شهر قم به همّت 1333در خالل این سفر و در روز ششم خرداد ماه  کردند. همراهی

عالقمندان شعر  هانبو حضوردفتر تبليغات اسالمی حوزه علميّه قم با  مجمع جهانی اهل البيت)ع( و

محمد  ،فرات األسدی» کشورهای عربی همچونشاعرانی از  ،در این مراسم مقاومت برگزار شد.

حمن یوسف چند رسپس عبد ال خوانی پرداختند،به شعر  «مرتضی الموسوی نبيل مقبل و معروف،

 (shia-online)قصيده سرود که با تشویق حضار مواجه شد.

 نادرست پدرشان عليه برخالف مواضع تند و ،شود که عبدالرحمناز مطالب فوق اینگونه برداشت می

حزب اهلل لبنان حمایت کرده و در این  ویژه ایران وه ع درجهان بهای تشيّهمواره ازکانون شيعيان،

 عربی هم صدا نبوده است. -های اسالمیدیگر کشور های سلفی مصر وخصوص هيچگاه  با جریان

ا موضوع آنها بدی را منتشر نموده که بيشتر های متعدّدیوان اش تاکنون،ن از آغاز حيات ادبیعبد الرحم

 ملقب شد.آثار شعری که تا حال منتشر کرده، «شاعر الثورة»از این رو به  ،ادبيات پایداری می باشند

 عبارتند از:
مشتمل بر  سالگی سروده و 22نخستين دیوان شاعر است که آن را در سن  این مجموعه، (:1332) نزف الحروف -

 قصيده است. 13
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 ن پيرامون موضوعاتی چون:های شاعرانه عبدالرحمتأمل ه است.قصيد 33دیوان حاوی این  (:2333) ةمام المِرآأَ-

 های این دیوان است.، مهمترین محورسعادت هنرمند رنج و و فلسفه هنر روح وجسم انسان،

در آن، یک شاعر باشد که می« الوطن صحّةفی » ترین قصيده در این مجموعه(: طوالنی2331) الوطن حّةصِفی  -

 یابد.شود، اندوهش فزونی میه مست میـر بار کـه وده وـکشاند که در حالت مستی بشهروند عربی را به تصویر می

بعد از خود  های قبل وها وجامیک مقطع شعری است که با مقطع ،هر جام آن این قصيده دارای بيست جام است و

 مرتبط است.

هجاء سياسی  دیگر کشورهای عربی و مورد اوضاع کنونی مصر ودیدگاه شاعر در  (:2332) عندی أخسره ءال شی -

 موضوع عمده این دیوان است.

 قصيده است که شاعر آن را به غزل اختصاص داده است. 23این دیوان مشتمل بر  (:2336) لی المکشوفعَ -

روزه رژیم  32لبنان در جنگ  ...توصيف مقاومت حزب ا (: شاعر این دیوان را در2332)ریخ المستقبلب تاکتُأُ -

 لبنان اهداء کرد. ...رهبر حزب ا ،...سرود وآن را به سيد حسن نصرا 2336اشغالگر اسرائيل در سال 

فقر،  های رنجدیده،ستم حکومت بر توده ظلم و تند از اوضاع نامناسب سياسی مصر،انتقاد  (:2332) مرتجلزن حُ -

 مضامين عمده در این مجموعه است.شکنجه زندانيان از جمله  بيکاری و

  شاعر این مجموعه را به هنگام وفات مادرش سروده است. (:2312) ال تموت ةرثاء إمرأ -

 . پردازش تحليلی موضوع1
 یزدی و عبدالرحمن یوسف فرّخیبررسی تطبيقی مضامين پایداری در شعر  .1-1

شاعر متعهّد را همانند دیگر افراد جامعه با شرایطی است که ادیب و  وقایع و بازتاب ،ادبيات پایداری  

مقاومت بيش از دیگر  از این رو شعر ؛کندمبارزه وادار می در نهایت مقاومت و اعتراض و واکنش،

 واقعيت زندگی اجتماعی نزدیک است. موضوعات ادبی به حقيقت و انواع و

ح جهت ـور واضـه بطـاتی است کـوعـار از موضـرشـن یوسف سـعبد الرحم یزدی و رّخیـفوان ـدی    

این  دهد.اجتماعی نشان می رخدادهای سياسی و دو شاعر را نسبت به حوادث و های هرگيری

مخالفت  (2 ترسيم اوضاع داخلی جامعه (1 بندی کرد:توان در چهار محور کلّی طبقهموضوعات را می

 ها وموضوعات کلّی دارای زیر مجموعهن هریک از ای آزادیخواهی. (1 وطن دوستی. (3 نظام حاکم.با 

 شود:که به تفصيل به آنها پرداخته می باشندموضوعات جزئی می

 .ترسيم اوضاع داخلی جامعه1-1-1
کنونی  نامناسبهمچنين اوضاع  یزدی و فرّخیجامعه ایران در زمان  شرایط ناگوار اقتصادی واجتماعی 

 شاعر پایداری داشته است.ای در شعر این دو بازتاب گسترده مصر کشور
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بدین طریق  و ددانبی اعتباری آنان می را سبب خواری و های مردمدستی تودهتهی  قر وففرخی،  

 کشاند:به تصویر میاین پدیده را در جامعه زمان خویش بخوبی  منفی اجتماعیپيامدهای 
 با صد هزار دیده، چشم چمن ندیده

 خانمان و مسکين، بدبخت و زار و غمگين    بی
          

 در گلستان گيتی، مرغی به خواری ما 

 اعتباری ماخوب اعتبار دارد، بی
 

 (22:1363،خی یزدیفرّ)                                                                                                      

 وداند مردم مصر از نظام حاکم می سهم در پی آن خواری را وگرسنگی و فقرعبد الرحمن یوسف نيز 

در مخفی نگهداشتن این  ع دستگاه حاکم راموض و کندهمانند فرخی بر تبعات اجتماعی فقر تأکيد می

 داند:چهره از جامعه را دروغ محض می

ال  ل ك لٍ  دائ م  . 1
 
 و ق ال وا: أب نَّ ال

: ک ذٌب م ؤكَّدٌ  .2                و قال وا ع ل ی ما ق لت 

 : و يع   فـ ق لت   ن صيب  الك ل    ذ لٌّ و  َت 
د يع       و  ق لت  ع ل ی ما ق يل  غ شٌو و  َت 

(22-23/ ب:2312 )یوسف،                                                                                            
يشه فراهم است. گفتم: سهم همه مردم خواری وگرسنگی مبرای همگان هسرمایه  گفتند: ثروت و و. 1ترجمه: )

 گویيدمی شما آنچه جواب گفتم: من در و آنان به من پاسخ دادندکه سخن شما دروغ محض است..2 است.

 (.خدعه است نيرنگ و

های پایداری موضوع مشترکی است که در سروده دیگر ،فاصله ميان قشرهای جامعه شکاف طبقاتی و

خی از چنان اهميّتی این موضوع در شعر فرّ  کشاند.چهره حقيقی جامعه را به تصویر می دو شاعر هر

عليه  مردم را به قيام وآورد مبارزه بحساب می علل عمده انقالب وبرخوردار است که شاعر آن را از 

 دعوت می کند: آن
 باشد فزون،  باید گرفتثروت آنکس که می 

 منزل جمعی پریشان، مسکن قومی ضعيف 
               

 وآنکه کم از دیگران دارد، فزون باید نمود 

 قصرهای عالی اشراف، دون باید نمود
 

 

 (121:1363یزدی، خی)فرّ                                                                                                      

 جامعهازعدّه ا ی به گونه ای ترسيم شده که  نيز عبد الرحمن معه کنونی مصر در شعرشکاف طبقاتی جا

گرسنگی زنده بگور کرده است؛  استکبار قرار داده و ملّتی را با و یشکم پرست را در حالتی از رفاه و

 فضا را چنين توصيف می کند:شاعر 

الشَّعبُ  وَ فِي وَطَنٍ عِظامُه مُكَسَّرَه/ رَئِيسُه مُرَفَّهٌ مَعَ قِلَّةٍ مُتخِمَةٍ مُستَكبِرةٍ/   /هُ رَخسَ ي أَ...كَنا ي ها هُندِعِ يءَال شَ

 (11: 2333)یوسف،  حَيٌّ جَائِعٌ فِي المَقبَرةِ
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رئيسش و  ان مردمانش شکسته شدهدر وطنی که استخوهيچ چيزی برای ازدست دادن ندارم، رجمه: اینجا ت) 

ای ههای گرسنزنده، درحاليکه مردم ستندسرکشی ه پرست در حال رفاه وهمراه با گروه اندکی از حاميان شکم

 (اند.ها سکونت کردهدرگورستان، هستند که بواسطه نداشتن خانه

ما  اك  در  ماأ  و   ة  ب  ق  الع   م  ا  ال اقت  ف  :»ر از این آیات قرآن استموسيقی این ابيات ومعانی مطرح شده در آنها متأثّ
ت این شکاف شدّ (11-16)بلد/ .«ةٍ ب  رت  ذا م   يناً سك  و م  أ   ةٍ ب  قر  ذا م   تيماً ي   ةٍ ب  سغ  ي م  ذ   ومٍ  ي  ف   طعامٌ و إ  ٍة أ  ب  قـ  ر   ك  ف  ،ة  ب  ق  الع  

 های عادی جامعه شدهتوده ناتوانی استخوان شکنطبقاتی در شعر عبد الرحمن تا حدّی است که سبب 

است. این فاصله  خانمانی وادار به سکونت درگورستانهاکردهبی شدت گرسنگی  وبر اثر  وآنان را

در کنار » آرامش و مردم را که باید محلّ هایخانه وسعت، وت خی نيز با همين شدّاتی در شعر فرّطبق

دو شاعر  نقطه مقابلی که هر .ضعف تبدیل نموده است ش ویباشد به مکانی سرشار از تشو «بودن هم

است.عبدالرحمن در برابر مردم  هنرمندانه افت شاعرانه ودارای ظر،  انداین شرایط ترسيم کردهبرای 

،  )حیّ جائع( ازرفع گرسنگی اش ناتوان استشکاف طبقاتی  ةبواسطکه  )عظامه مكسرة( ناتوان

  اند.شده پر(شکم = متخمةرفّه وم، دهد که در چنين شرایطی، )مستکبرزمامداران این جامعه را نشان می

 منزل ومسکن های پریشان و»در برابر ؛ ترسيم نموده است فرخی نيز این تقابل معانی را با دقت تمام

  گيرند.قرار می «قصرهای عالی اشراف»، مردم عادی« ضعيفِ

توجه ، وضاع اجتماعی زمانه خودوعبد الرحمن بمنظور ترسيم ا فّرخیدیگرموضوع مشترکی که     

 به دستگاه حاکم و  را نامالیمات اجتماعی این است که آنان همه مشکالت و ، اندداشتهخاصّی به آن 

 دانند.ها میملّت نزدبلکه ریشه بخشی از این مشکالت را   ؛دهندبيگانگان نسبت نمی

دشمن صرفا  و داندوزی میعدم تحقق پير سستی مردم را عامل اصلی شکست و عبد الرحمن ناتوانی و

، این باور است که پيروزی برخالف شکست بر وا کند.سوی چنين مّلتی هدایت میه را باین شکست 

،  تا وقتی که مردم با اراده قوّی ومستمر خواهان پيروزی نباشند اراده کردن است و آن خواستن و الزمه

 این هدف محقق نمی شود:

مَةُ دَائماً تَدخُلُ يالهَز /مَةُ..!يهكذا تَأتِي الهَز)وَظَّفَ ذاکَ االختراعَ...!وَعَدُوُّ األَرضِ قَد ) /نا...جزَعنا عَرَاختَ حنُنا نَنَّإِ

)یوسف،  دَعوَةٌ مِن خَلفِ دَعوَةٍ...!/أتِي باِلدَعوَةٍ...يَالدَّهرِ ال تَ الشَّعبِ دونَ اإلِذنِ.../ لكنَّ النَّصرَ عَلَي مَرِّ عُصُورِيبَ

162:2336) 



 1331، تابستان 12نامة ادبيّات تطبيقی، سال پنجم، شمارة/ کاوش22

 

این سرزمين فقط آن ناتوانی را به سوی ما سوق می  دشمنِ و ایم. عجزمان شده و ما مردم سبب ناتوانی ترجمه:) 

پيروزی در مسير گذر  اما شود.هميشه شکست بدون اجازه وارد خانه می؛ رسدشکست اینگونه سر می دهد.

 (آید.)پيروزی( با دعوتهای پياپی می لکهب روزگاران،  بدون دعوت نمی آید.

 نيز سستی ونادانی مردم را عامل چپاول سرمایه های آنان می داند: فرّخی
 اذن غارت را به غارتگران داده است سخت  

 حال ما یک چندگر بدین سان بگذرد       
      

 سستی و خون سردی و اهمال ما  

 بدتر از ماضی شود ایام استقبال ما
 

 (22:1363،یزدی فّرخی)                                                                                                             

گی دیگری است که هردو شاعر این پژوهش در بسياری از اشعار ژحاکم بر جامعه وی رویی دو ونفاق 

 چنين می سراید: فّرخیدر این مورد  خود بر آن تأکيد داشته اند.

 زندگی امروزه دو رنگی گر نيست  مایه
      

 درنگ از چه سوی مرگ شتاب است مرابی 

 (23)همان:                                                                                                                                

یکی از  عدم صداقت ميان برخی از همنوعانش را در گفتگوی تخيّلی که با و عبد الرحمن نيز نفاق

 اینگونه بتصویر می کشاند:،  زندانيان ترتيب داده است

ض  أ سرٍي...نت  ن أ  م   :أ ان َم  ر  ؟؟/ ف أ ج اب  ز ام ي/ آاث  م ي ي بد و ق ط عًا ق ط عاً...)/و الش يء  األ سود  ف وق  ح  اجل نز ير ...ال ت بك  / هذا ل 
َّ أ شكال  التَّأث ري ...)/ع زيز ي... أ  ف  لث أر  ل م قل ت نا...)/ال ت بد  /ل ك نت م ط ال بت م ِب  دق       (17: 6002)يوسف،  ل وكان ت تلك  د م وع  الص  

این ، رسداین گوشت بدن من است که پاره پاره بنظر می، من یک اسيرم پاسخ داد:پرسيدم:کيستی؟  جمه:رت)

دردمندی  برای من اظهار تأسف و، آثار ضربه های زنجير شکنجه است، لکه سياهی که بر پهلویم نشسته است

 (.گرفتيد، انتقام چشمهای کورشده ما را میراستی جاری می شد اگر آن اشک ها با صداقت و، مکن
هایی است ستم از دیگر نقديم شدن در برابر تسل همبستگی و عدم اتّحاد و، ضعف ایمان،  غرب زدگی

اند که پرداختن به سخن به ميان آورده آن موارد از در بسياری از تکه شاعران این پژوهش به صراح

 .نبود مقدور، علت مجال اندکه ب مجزا در این نوشتار آنها بطور مفصل و
 مخالفت با نظام حاکم.1-1-1
ه درون مایه اصلی آن ب ستم، روح ادبيات پایداری و حاکمان ظلم و بااعالم مخالفت  استبداد ستيزی و 

دعوت » ای از آثار ادبيات پایداری به بيان مسائلی چونهمين اساس بخش قابل مالحظه بر .آیدشمار می

، آزادگی ستایش آزادی و، گرانتصویر چهره بيداد و ها، بيان بيدادگریهاتحمل سختی به مبارزه و
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 «شهيدان راه آزادی و ردم مبارزـمرگداشت زـب ت وـم مظلوميـترحي،پيروزی...نشان دادن افق روشن 

 (232:1322، )عليپور «پردازد.می

های مردم به بيداد زمانه همگام با دیگر طبقه الرحمن هریک با تمام توان عليه ستم وعبد خی وفرّ

به بيان ، استبداد است چهره ستم ونقاب برداشتن از نخستين اقدام آنان در این زمينه،  مبارزه پرداختند.

ملّت را اسير مصر در عهد حسنی مبارک،  حکومت ایران در زمان فرخی و، شاعر در شعر این دو دیگر

 استبداد وزور کرده است:

 این کشور ویرانه که ایران بودش نام   

 ها همه گردیده خراب از غم و اندوه   دل

 از ظلم یکی خانه آباد ندارد 

 این بوم، دلِ شاد ندارد جز بوم در
 

 (123:1363، یزدی فّرخی)                                                                                                             

 وستم و دلشادی  بواسطه ظلم و هردو بيت که ویرانی ایران را فقط  کارگيری اسلوب حصر دره ب

در این دوره از بيداد  بيانگر شدّت ستم و،  دانداز آن ویرانه پرستانی چون بوم می ندی را فقطخرس

 تاریخ ایران است.

ری برنده برگردن مردم شمشي ستم دستگاه حاکم همچون خنجری تيز و در شعر عبدالرحمن نيز ظلم و

 :اميد بخش آنها بکاهدده تا از پرتو زندگی رها کر مشکالت در تاریکی سختی و آنان را نهاده شده  و 

ر یيس   و   /ت یيم وت ک  م ن ک ره ک  ف ی ق لب ی و   نق ص  م ن ف جر ی/ويل ی ل  يد  ب ه ل  يز  ي/ لٌ ات  ق   يٌ ُ   س   ار  ب  ج   اي ک  ود  ن  ج    ف ک  ف ی َن 
 (12 :/الف2312)یوسف، 

سپيده  تاریکی ستم فزونی یافته و، با این خنجر زور شنده مردمند.سربازان توخنجرکُ ای ستمگر زورگو!) ترجمه:

در حاليکه  مرگت آرزوی من است. دارد و قرار حسّ بيزاری از تودر قلبم  دور از انتظار شده است. ،دم پيروزی

 (ت.ستم تو برگردنم نهاده شده اس زور و شمشير

م مخالفت با نظام حاکم در یوسف برای اعال حمنرالعبد یزدی و فّرخیموضوع دیگری که 

در  شاعر برای این منظور هر دو نشان دادن چهره واقعی زمامداران است.، اندهایشان مطرح کردهسروده

در بيتی  فرّخی تصاویر گوناگونی از حاکمان وقت نشان می دهند.، دهای متعدّقالب تشبيهات واستعاره

 کند:)پشکل( تشبيه می عدم کفایت به سرگين گوسفندان حاکمان را در بی ارزشی و
 چون نافه آهو نگردد خون، دل دانا چرا

 

 مشک تتاری را آن کشورکه پشک ارزان کند در 

 (22:1363،یزدی فّرخی)                                                                                                                    



 1331، تابستان 12نامة ادبيّات تطبيقی، سال پنجم، شمارة/ کاوش21

 

 کفتار چپاول اموال مردم روی آورده اند، به حرامخواری وودر بيت دیگری حاکمان را از آن رو که به 

 تشبيه کرده است:

 دفع این کفتارها، گفتار نتواند نمود
     

 از ره کردار باید دفع این کفتارها 
 

 (21)همان:                                                                                                                             

با بهره  حماقت حسنی مبارک را در یک گفتگوی تخيلی با فردی یهودی و عبد الرحمن نيز  نادانی و

 اینگونه ترسيم می کند: ، گيری از تراث دینی

...ي   يح /س  ر  ي   هلَّ ع  ل  -هل   لت  ق   ... ل ق د ع ب دُت  ذ لک  الع جل /و  :»-ستش ار  ن  ن عب د  الق هَّار  ل ق د ع ب دان »ل ی م ست هز ائ:/ فـ ق ال   /«َن 
/ ايالع جل   ُ ن ما ابن  ع م    (161:2333)یوسف، «ع ب دان ِح  ار...! ل

آن  )قوم یهود( شما)یهودی( گفتم:  ن ناتوان شود به اوگفتگو از ادامه سخبه این اميد که هنگام  :ترجمه)

ما گوساله  ای پسر عمو!با استهزاء به من گفت:  پرستيم.توانا را  می قاهر و  ما خداوندِ پرستيدید و گوساله را

 (را پرستش نکردیم. )حسنی مبارک( ليکن خرپرستی کردیم  

 اند.همانندکرده ستم ظلم وة نمادهای شناخته شد حاکمان وقت را به این پژوهش، دو شاعر هر

بيداد  در تاریخ سرزمين مصر هرکدام رمز ستم و «هامان و فرعون»در تاریخ ایران زمين و «ضحاک»

رگوی سرزمينشان را دی حاکمان زوعبد الرحمن در موارد متعدّ و فّرخی رواز این ؛ محسوب می شوند

 اند:نمادهای تاریخی تشبيه کردهبه این 

ُ فر  و  اإل.1  ان  ف ی س ائ ر  األ زم ان      ميال
            ت ا قَّق   ب ق در ة   الرَِّحنيو الع دل  .2

 ت ص ار ع وا ج وه  قل وب  اجل ن   و  اإلنسان  ي 
 قد ر  ع ل ی ه امان  ي  و  الل ی ه زَّم   ف رع ون  

 

(22:2313)یوسف،                                                                            
لت عدا و. 2 کنند.مبارزه می انسان با هم کشمکش و جن و ایمان در عمق جانِ و ها کفردرهمه زمان. 1 ترجمه:)

 (را نيز شکست بدهد. «هامان »تواندمی  آنکه فرعون را شکست داد، شود.با قدرت خداوند رحمان محقق می

 مردانی از تبار که باید داندمی «ضحاک» بيداد دستگاه حاکم را یادآور ستم یزدی نيز ظلم و فرّخی

 :کنندرا روشن قيام مشعل  ،عليه آن  «کاوه»
 خونریزی ضحاک در این ملک فزون گشت  

         

 کو کاوه که چرمی به سرچوب نماید 
 

 (132:1363،یزدی فّرخی)                                                                                                                    

بخش دیگری از  ،قشرهای عمومی جامعه به مبارزه وانقالب عليه حکومت و هاتحریک توده

تأثير از انقالب با  فرّخیدر این رابطه  جامعه است. به رسالت این دو شاعر پایداری در برابر تعهّد

بيش از دیگر قشرهای  را دهقان طبقه کارگر و ،بدليل گرایشهای سوسياليستی کمونيستی شوروی و
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از  فرّخیبعنوان نماد این دو طبقه در شعر  «چکش وداس»از این رو به مبارزه دعوت می کند،  مردم

 بسامد زیادی برخودارند:
 با داس برکن با چکش مغزش بکوبپوستش 

 

 هر توانگر را که با ما  قلبِ  قلبش صاف نيست 

 (133)همان:                                                                                                                       
 کرد     باید داس درو مسکنت را زدم

   

 کارگران بایدکُشت فقر را با چکش 
 

 (11)همان:                                                                                                                        

هشدار  ،بيون که مظهر تجلی خشم الهی استعبد الرحمن نيز حسنی مبارک را از خشم طوفانی انقال

 کند:مردم را به قيام تشویق وتحریک میدهد وبدین طریق می

ر  ي/ أ ن ر...؟ظ  نت  ت   ک  رب   اذا ب  م   ب ک/لث  ا ُس  ل   ق صر ک  ف ی الظَّالم   الث وار   ح اص ر  لو  و ار  ِب  ذ   .ال ر س و   ک  ال راس ة  ف سوف  َت 

  (13:/ ج2312 )یوسف،                                           
 اگر آنان در تاریکیِ  ؟!از پروردگارت چه انتظاری داری)کاخ( تو را بشکنند  که انقالبيون درِآنگاه ترجمه:)

شان برای تو هيچ سودی نگهبانی کنند ومی را رها قصر تو نگهبانان  کاخت را محاصره کنند، ظلم وستم تو()

 (نخواهد داشت.
 وطن دوستی .1-1-3

 کند ووظيفه می نسبت به سرنوشت سرزمين خود احساس تعهّد و ميهن پرستی و هر انسان آزاد اندیش

اه از عشق خود گ های ميهنی،شاعران در سروده» پردازد.هنش میميدر این رابطه با تمام توان به دفاع از

زمانی به  شوند،برای جانفشانی در راه آن یادآور می وگاه آمادگی خود را گویندبه مام وطن سخن می

 (312:1323)آباد، «د.نکنای از مسائل را مطرح میمجموعه زمانی دیگر و ردازندپحال اسفبار آن می

زیرا عشق دانند؛ وطن را الزمه پيشرفت آن می عشق ورزیدن به ،وسفعبد الرحمن ی فرخی یزدی و

 ها وتالش برای آبادانی آن می شود:ل سختیسبب تحمّ
 ورنه این زور و هنر در تيشه فرهاد نيست  کوه کندن در خور سرپنجه عشق است و بس      

 

 (33:1363،یزدی )فرخی                                                                                                                

با تصویر وآهنگی غزل  ،شوددیوان ایشان بسيار دیده میآن در های دیگر شاعر در این بيت که نمونه

آن  اختهـاشق و دلبـعردان ـفقط در دست وپنجه م زرگ وطن راـان برداشتن مشکالت بـاز مي ه،ـگون

 ،که مانع از پيشرفت وطن است مشکالت توانند فرهادوار تيشه همت را بر صخرهایداند که میمی

 بکوبند.
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همه  ود وـهستی خ از این رو کند؛ش اعالم میـمردمان و نـاشق وطـا عود رـز خـن نيـدالرحمـعب

بی مقدار  ای را کم وسان که عاشق برای معشوق هر هزینهناچيز می داند آن هایش را برای وطن،سختی

 آورد:حساب میه ب

ِ  أل  / يمر  ع   ذاِبت  ع   ل  ك  ي و  ود  ج  و   ِ  و أل  شد  ي   عب  الشَّ و   ...عب  الشَّ  ق  اش  ع انأ  / ءاط  ـالع   ليل  اها ق  ر  ي أ  ر . ناءالغ   ون  ن  فـ   ل   ك  ي ب  ر
 (63:/ ب2312 )یوسف،

من عاشق ملّت  بينم.ناچيز می اندک و ،امتمامی رنج هایی که برای سرزمينم تحمّل کرده همه وجودم و ترجمه:)

 (کند.پایکوبی می هر آهنگی با  برای سرزمينم   نيز ملّت  هستم و

دی از در موارد متعدّدو شاعر این پژوهش دیگری است که  عهای وطن موضوها ومرارتبيان سختی   

های وطنشان را از یک ریشه تمام مشکالت ومرارت طور مشترک،ه باینان  .اندآن سخن به ميان آورده

این  را عامل برخی از نيز دهند و از دیگر سوی مردمان وقت نسبت میـحاکم ومت وـو به حکـس

  دانند.میمشکالت 

 ،در نگاه شاعر؛ داندنادانی دستگاه حاکم می در فساد و رابدالرحمن،گرفتاری اساسی وطنش ع

گيری از با بهره با تعبيری شاعرانه و حسنی مبارک تاحدّی اهل فساد بوده که این امر؛ حاکم وقت مصر

نادانی دستگاه حاکم  حماقت و شود. در کنار این فساد،پيشه وحرفه او محسوب می« تجرید»صنعت 

 در پست ترین جایگاه اجتماعی قرار گيرند. سبب شده تا زمامداران مصر

/ فِي أَرضِنا قَد باتَ اليَحتَاجُ أَيَّ إِذاعَة/يا مَن جَعَلتَ مِنَ الفِسادِ صَناعَة/فِي بُلدانِنا مكُسادَفِ نَّإِ اإلصالحِ دَائِيا قَ

 (122: 2333 )یوسف، الشَّعبُ الذَّكِي مِنَ الحَماقَة/عَشرَ ما بَلَغتَه كَي يَستَطيعَ خُداعَةوَكَأَنََّنا فَزَّاعَة/لَم يَبلُغِ 

است که نيازی به گفتن آن واضح  در سرزمين ما آنگونه روشن و اد وتباهی شماترجمه: ای پيشوای اصالح! فس)

ت فساد دچار ترس وهراس از شدّما  ای!ما پيشه خود کرده ای کسی که فساد را در کشور نيست.ها در رسانه

 (به یک دهم حماقت شما نرسيد تا شاید بدین وسيله بتواند نيرنگ کند. شيار در نادانیاین ملّت هو. ایمشده

 داند:بيداد حکومت می خرابی وطن را بواسطه ستم و نيز ویرانی و فرّخی
 یک دم  خراب خانه آبادِ ما را کرد در

 

 کشور  ویرانه بودجور و بيدادی که در این  

 (122:1363،یزدی فرّخی)                                                                                                                           

 کندخوب ميزان سياست را تعادل می  ناجی ایران بودآنکس که در این گير و دار         
 

 (123)همان:                                                                                                                                    
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های وقت نمی دانند بلکه با نگاهی وعبد الرحمن همه مشکالت وطن را از جانب حکومت فرّخیامّا 

 .این مشکالت وموانع را به مردم نسبت می دهندکامال نقادانه علت بخشی از 

به خواری تن  کنند وهمراهی نمی عظمت  با او عبد الرحمن، هموطنان را از اینکه در رسيدن به عزّت و

 بيانی توأم با توبيخ و سرزنش مورد خطاب قرار می دهد: با ، دهندمی

 ا وَطَنِي كَفاکَ مِن ابتِزازِييأَ. 7

 دُ أَرَاکَ فِي َأعلَي المَعالِي   يأُرِ. 6
         

 أَنا جِدٌّ وَأَنَت اآلنَ َهازِي 

 شُ عُمرَکَ فِي المَخازِييوَأنتَ تَعِ
 

 (36:/ب2312 )یوسف،                                                                                  

تو اکنون اهل استهزاء  من جدّی وکوشا بوده و بس که را همين تواز اقتدار وتوان من  ای وطنم!. 1 ترجمه:)

ه عمرت را در خواری زندگی آنکه تو همل خواهم تو را در باالترین جایگاه عظمت ببينم حامن می. 2 هستی.

  (کنی.می

سستی مردم را سبب خواری وطن و  سکوت سخنوران و در یک چکامه وطنی با اقتباس از قرآن، فرّخی

بر این عقيده است که این آتش تنها با آب  داند ودر آتش نمرودهای زمانه می «خليل وطن» شدناسير 

 شمشير فرزندان ایران زمين خاموش می شود:
 زبان آوران وطن را چه آمد  

 چنين گشته خونسرد وافسرده آنسان

 خليل وطن را ز نمرودیان بين     

 آب شمشير ابناء ایران     مگر
              

 که لب بسته خو کرده با این زبونی 

 که گوئی کند دیوشان کند رهنمونی

 بجان آتش از دردهای درونی

 «کونی نار اـی»ان ـرمـار فـد کـکن
 

 (131-132:1363،یزدی فرّخی)                                                         
 .آزادی خواهی1-1-4

 های مشترکی است که دورونمایهاعمال فضای خفقان از دیگر د فقدان آزادی وتصویرکشاندن ه ب 

زمينه را  اجتماعی حاکم بر ایران در زمان فرخی، –شرایط سياسی .اندشاعر این پژوهش به آن پرداخته

ادبيات مشروطه این وظيفه را به نحو احسن » های آزادیخواه فراهم نمود. در این راستابرای ظهور جریان

برای حصول آنها مردم  و کردمی قانون را برای ملّت تشریح با شيوه خاص اهمّيت آزادی و ایفا نمود و

 ستمکاری، زنی ادبيات به آتش قيام عليه حکومت فشار واین دامن نمود.سعی وادار می را به کوشش و

خ یين وضعيتی در تارمشابه چن (13:1323)محمد خان، «ور شدن انقالب مهيا ساخت.زمينه را برای شعله

رهایی  بستر مناسبی برای آزادیخواهی مردم و و در زمان حکومت حسنی مبارک، ر مصرچند سال اخي
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دیگر کنار را در فقدان آزادی  مصری،متفکّران  و د تا جایی که برخی از اندیشمنداناز قيد اسارت ش

عمده قيام مردم عليه نظام حاکم  فساد سياسی،گسترش فقر و...از اسباب فساد اقتصادی، :عوامل همچون

 (11:2312اند.)عبد الکریم،قلمداد کرده

عاطفی  اهتمام خاصی در دستگاه فکری و دارای اعتبار و «آزادی» یزدی واژه فرّخیدیوان  در

ملّت های واسطه مبارزات خستگی ناپذیرش در مسيرتحقق آرمانه ب شاید به همين علّت و شاعر است.

اینست که نه تنها  فرّخیاین بخش از اشعار  نکته قابل توجه در ملقب شد. «آزادیشاعر» بود که به

ای که گونهه ب ،عواطف او با مقوله آزادی کامال درگير است احساسات و تعقل شاعر بلکه  اندیشه و

ای دغدغه اندیشد،اشقی دلباخته که فقط به معشوق میکند که شاعر همچون عخواننده چنين تصور می

که « زیبای آزادی شاهد» ترکيب است. فرّخیزیباروی دنيای پرتالطم  ،زادیآ .آزادی نداشته اشتجز 

 خوبی مؤید همين سخن است:ه ب رفته،در چند موضع از دیوانش بکار  توسط فرخی برای نخستين بار

 شاهد زیبای آزادی خدایا پس کجاست    

 هست جانانه ما شاهد آزادی وبس     
 

 ایمبه جانبازی اگر پذیرفتهمقدم او را   

 جان ما درهمه جا برخی جانانه ماست
 

 (161:1363،یزدی فرّخی)                                  

کردن آن در یکی از «ردیف» با کند و یاد می سی است که به آن سوگند امر مقدّ  فرّخینزد  «آزادی»

بر اهميت آن تأکيد  این طریق  از   هم کند و احساس حالوت می ،زبان هم از تکرار آن برقصایدش 

 می ورزد:
 مقام آزادی         قسم به عزّت و

 به پيش اهل جهان محترم بود آنکس   
            

 که روح بخش جهان است نام آزادی 

 که داشت از دل وجان احترام آزادی
 

 (121)همان: 

در شعر عبد الرحمن نيز قابل مالحظه است هرچند که بار عاطفی « آزادی» این نوع تعامل عاطفی با واژه

از نظر عاطفی با مقوله  فّرخیهمچون الرحمن نيز  دلکن در هر حال عب نيست، فرّخیآن به قوّت شعر 

 آزادی در ارتباط است:

  ُ ن ه.. /د ک  ِ   ل  ال اع ة.../الشَّعب  غ نَّی ل لت ار ر  ل   (11: 2333)یوسف، .قاع هيد ت ی ق در تَـّب ت إ  يو ق ص ./ف است ف ق م ن ل ظ ٍة خ د 

 و. ملّت آواز آزادی سر داده است وـدار شـبي ةدـاز این لحظه فربينعليه توهستند. پس  «مردم» همه ترجمه:) 

 (ن آهنگ آزادی را تنظيم کرده است.های مقصيده
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تحمّل  جانفشانی و مستلزم مبارزه وق آزادی د که تحقّهردو شاعر معتقدن در کنار این تعامل عاطفی،

ق را که نماد مبارزه مسلّحانه است تنها راه تحقّ« شمشير» بر این اساس، عبد الرحمن ها است.سختی

 :داندرسيدن به سپيده دم پيروزی می آزادی و

ٌج  م و حٌَّد   يف   ل لتَّا ر  يهو السَّ   ر   َن 
 

 ُ ون  ي  ث  يُون   ش روق   الف جر  ح  ي   
 

 (63:2336)یوسف، 
 (ر باشد،  فجر پيروزی نيز وجود دارد.هرجا که شمشي؛ تنها راه آزادی است ،شمشير)قيام مسلحانه(  ترجمه:) 

در  «ریتحرّ» که سبب شده تا« نهج» بر متعلّق «جارّ ومجرور» تقدیم و «الشأن»بيت استفاده از ضمير این در

 مبارزه است. و تحقق آزادی در قيام  حصرهمگی برای بيان ، قرار بگيرد «الّسيف»کنار 

در صور خيال شاعر،  داند.غرق شدن در دریای خون می جانفشانی و نيز آزادیخواهی را مستلزم فرّخی

 ها است:تلخی ها وخاشاک سختی نيش خار و لتحمّ ،الزمه چيدن آن آزادی بوته گلی است که

 طلبی غرقه به خون باش  گر میآزادی
       

 کاین گلبن نوخاسته، بی خار و خسی نيست 
 

 (32:1363،یزدی فرّخی)                                                                                                                  

پيامدهای  بيان آثار و هر دو شاعر بطور مشترک بر آن اتفاق دارند، ،نکته دیگری که در مورد آزادی

 آزادی را  تنها عامل آبادانی ملّت ميداند: فرّخیمثبت آزادی است. در این رابطه 

 به آزادی ملّت نبود آبادی     جز
    

 آه اگر مملکتی ملّت آزاد نداشت 
 

 (133)همان:                                                                                                                

به دیگران  ان را در آزادگی وعدم سرسپردگیـفت انسارـونه شـعبد الرحمن نيز با تعبيری حکمت گ

  داند:می

رء  أ ن 
 
        ا     يش  أ بيع  ي  ش ر ف  ال

ن   ی و ه و ح رٌّ يأ و أب   قات لي  قض 
 

 (126:2336یوسف،)

 (.مبارزه بميرد راه   یا اینکه با آزادمردی در زندگی کند تسان در این است که با عزّبزرگی ان ترجمه:)

گفت که هریک از این دو پيامد ذکر شده)آبادانی باید  دیدگاه پيرامون آزادی، در مقایسه این دو

عمران یک ملّت  هم آبادانی ویعنی؛ کنند،موجبات دیگری را فراهم می به تنهایی لوازم و وشرافت(

 .منجر به آبادانی شود دمی توان عزّت هم از سوی دیگر شرف و عزّت آنان می شود و سبب شرافت و

از ی، دیگرعاملی  همچنين در عهد رضاخان بيشتر از هر زمان حکومت شاهان قاجار و چون ایران در

ا کشور بر آبادانی تصریح دارد .امّ فرّخیبرد لذا های عمرانی رنج مینبود زیرساخت ویرانی کشور و
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انسانی از جمله حمایت از  برخی سياست های ضدّدر زمان حکومت حسنی مبارک بعلت اتخاذ  مصر

بر این   ،ر نمودلکه دا  ت مردم مصر راعزّ چيزی شرافت و جنایات رژیم اشغالگر قدس بيش از هر

 رسيدن به  شرافت را نتيجه آزادیخواهی ملّت می داند.  اساس شاعر

 :عبد الرحمن یوسف یزدی و فرّخیهای فنّی شعر پایداری نزد بررسی تطبيقی ویژگی .1-1
که سبب ی هر عاملی دیگر  شيوه بيان آن مضامين و مفاهيم شعری به قالب و شاعران در کنار مضامين و

تفاوت آثار  همين امر سبب تمایز و ی دارند. صّتوّجه خا تأثير گذاری بيشتر آثارشان شود، گيرایی و

بوده  امتيازات فّنی و عبد الرحمن نيز دارای ویژگی ها یزدی و فرّخیشعر  دیگر آثارمی باشد. باادبی 

نيز محدود  کالم وبمنظور احتراز از اطاله  گيرند.که در این بخش به روش تطبيقی مورد تحليل قرار می

اهميّت خاصّی  های فّنی که در شعر این دو شاعر بسامد وبه برخی از این ویژگی تنها ،بودن مجال بحث

 (2 واژگان (1 د:و تحليل کر جستجو  این مواردتوان در ها را میاین ویژگی شود. داشته اند پرداخته می

 صور خيال.

  .واژگان1-1-1

پختگی ساختار  پویایی و ای درنقش برجسته، بيان مقاصدش بکار می گيردواژگانی را که شاعر برای 

ها ویژگی  عبد الرحمن دارای و فرّخیدر شعر  شيوه بکارگرفتن آنها، واژگان و د.نظاهری سخن دار

 در برخی موارد متفاوت است. وخصوصيات مشترک و

بارز اشعار این دو شاعر در سطح های ساده با معانی روشن و واضح نخستين ویژگی بکار گرفتن کلمه

 عدم غموض و در بيان معانی و ژگان است.این خصوصيت سبب شده تا اشعارشان دارای سادگیوا

به  زبان عادی و های مردم است پس هردو شاعر ناگزیرچون مخاطب این گونه اشعار توده د.ابهام باش

 درقال پيام به سادگی تمام و نقل انت ط واند تا ارتبابيانی را بکارگرفته های لفظی واز تکلّف دور

نمود  فرّخینسبت به شعر ویژگی درشعر عبد الرحمن  این زمان ممکن صورت گيرد.کوتاهترین 

لهجه عاميانه مصری دریغ  ها باوعبارت هاکلمهی از بکارگيری برخی از حتّ بطوریکه  ؛بيشتری دارد

 :نورزیده است

فُ مَرمِيٌّ فِي يلِعِرقِنا مُستَغِلَّه.../الشَّر وَ ا اللَي لِدِمانا مُستَحِّلَه،ي/ ه...لَّلشِّلِ وَ نَياشيلنِ لِ ةٌوزَحجُمَ/...ا قِلَّةيدَولَةُ  اي

ا دَولةٌ ي/ تِلهَف فِي المَعادِ الغَلَّه ال بِتَروِي وَ ال بِتَزرَعُ وَ ا دَولَةٌ ال بِتَعزِقُ وَيال...!/يشَ فَي فِيالمُفتَرِي عَا كُوخ/ وَ

 (22:2313)یوسف، ةمَاسِكَةٌ لِشَعبِنا ذَلَّ



 31 های پایداری در شعر فرّخی یزدی و عبدالرحمن یوسف/جلوهتطبيقی بررسی 

 

 
 

سود خویش بهره ه مباح دانسته و از آبروی ما ب های ما راترجمه: ای دولت اقليّت! ای کسی که  ریختن خون)

. ای دولتی که در کندهای شریف در خانه های محقّر بوده و دروغگو در کاخ زندگی میانسان ری،يگمی

  (ای.کوشی! ای دولتی که  سبب خواری  ملّت ما شدهامور دنيا وآخرت مردم نمیآبادانی و زراعت و اصالح 

عبد  و فّرخیدی از شعر موارد متعدّ دیگر ویژگی مشترکی است که در ،های بيگانهبکار گرفتن کلمه

 ،لرد، کنستی توسيونی )مشروطه( ليدر، »نظير یهایکلمه فرّخیدر شعر  الرحمن یوسف دیده می شود.

 های بيگانه ای است که شاعر بکار گرفته است.از جمله واژه« و... کابينه

از  هاغالب کلمه، در شعر عبد الرحمن این موضوع بسامد بيشتری دارد بطوریکه در برخی از ابيات

 واژگان بيگانه تشکيل شده است:

یري ف ق    ِ  ًا ب ت  ر غم  ث راء  أ ر
 

      غ از  و   ب رتول  و   ب فوسفاتٍ  

 (32: /ب2312)یوسف،                                                                             

 (ام.نفت وگاز است، تهی دست شده ،اتباوجود اینکه سرزمين من سرشار از فسف ترجمه:)

ویژگی مشترک دیگری است ها ا از طریق تکرار برخی حروف و واجهتوجه به نقش موسقيایی کلمه

 و برجستگی بيشتری دارد نمود و فرّخیاین امر در شعر  یوسف قابل مالحظه است. و فّرخیکه در شعر 

در غالب ؛ (33:1333مسکنی وأنق، ،)گنجعلی «شده است معنا در شعر وی ائتالف ميان لفظ و» موجب

مالحظه کرد که در کنار وزن عروضی واژگانی  ها وهای زیادی از کلمههای او می توان نمونهسروده

 شوند:می نآسبب ایجاد موسيقی درونی  و  آهنگ شعر کمک می کننده ب قصيده،
 از فر فقر دادیم، فرمان به آب وآتش   

 

 اسباب آبرو شد، این خاکساری ما 
 

  (23:1363،یزدی فرّخی) 

رایی وایجاد آسبب واج  «وآبروآتش  آب، فرمان، فقر، فر،» در کلمه های «فاء و آ»تکرار حرف 

 آهنگ در بيت شده است.

 شود:های متقارب المخرج ایجاد میگاهی از تکرار کلمه فرّخیاین نوع از موسيقی در شعر 
 دفع این کفتارها، گفتار نتواند نمود  

      

 ردار باید دفع این کفتارهاکاز ره  
 

 (21)همان:                                                                                                                                      

 سبب ایجاد  «فاء»در کنار تکرار حرف  «کفتار،گفتار،کردار» هایدر این بيت آهنگ مشابه کلمه

 است.بيت شده  موسيقی خاصّی در 
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 شهر خراب و شحنه و شيخ و شهش خراب
      

 گویا در این خرابه بغير از خراب نيست 
 

 (132)همان:                                                                                       

 و جذاب  شنوندهآهنگ کالم را در گوش  «خراب»تکرار کلمه  و «شين»فحر تکرارنيز در این بيت 

 گيرا کرده است.

خاصّی  ها توجهحروف وکلمه یمواردی از اشعارش به کارکرد موسيقيای عبد الرحمن یوسف نيز در

 داشته است:

 ا أل  مس  ـوم  أ جل أ تنـ  يوة  الـق س.1
    نع ت ف ی ر ِبان         يب ذر ة  اخل وف  أ  .2

 ب ؤس   م  ذ لٍ  و  ـران ر غـف تف اخ   
نا أ لف  د رس  ين س   و    نا م ن أ مس 

 

 (12:/ ب2312 )یوسف،                                                                               

بينوایی به گذشته افتخار  ما با وجود خواری و اداشته است و ما را به یاد گذشته و سختی شرایط حال،. 1ترجمه:)

 (ایم.رس از گذشته را فراموش کردها هزاران دـم و ده است.ـخيال ما بذرهای ترس رویيدر دشت . 2می کنيم.
 و در غالب کلمه ایجاد شده است «نا»ضمير و« سين وهمزه» ی درونی این دو بيت از تکرار حرفموسيق

 اینجنين سروده است: «الطریده» در قصيده

/ أ طل ق ت ِب  رارٍة و ج سار ٍة و م رار ٍة/ق د  /ةٍ شار ب  ک    ةٍ شار  ها إل   الد  ه ج  ب  نت  ي   َل   ب  اهل جو  ر ج  األ لفاظ   أ ان  ال أ ح  ُ ن إ ن ذ ک رت ک  َت  ل
/  (112:/ ج2312)یوسف، ف ی النَّجاس ة  و التَّعاس ة  و اخل ساس ة   م ثل ک 

های که باشور اشارههایشان توجه نکردند. به اشارهای بشارت گونه ی ملّت ها()آن حکومتجالدهای ترجمه:) 

 زبان جاری کنم، نام تو را بر ليکن اگر من هجو کردن را دوست ندارم. .تلخی همراه شد تندی و حماسی و

 (شوند.ی نمایان میپست و نابودی در قالب پليدی، واژگان همانند تو، 

سبب ایجاد « التعاسة واخلساسةالنجاسة و » و «ةمرار  و ةجسار  و حرارة» ،«ةو بشار  شارةإ» هایآهنگ مشابه کلمه

 موسيقی درونی در این ابيات شده است.

 .صور خيال 1-1-1

مقاومت مردم در  عبدالرحمن یوسف در اشعاری که برای بيان پایداری و خی وهای فرّخيال پردازی

ها وضوح درتصویرپردازی مضامين اشعارشان دارای روشنی و همانند معانی و ،اندسروده برابر ظلم 

بوده که  یا معقولی و ه به از امور محسوسمشبّ ه ومشبّ ها،استعاره براین اساس در غالب تشبيهات و است.

 فهم است.  دقت نظر قابل درک و اندیشه مخاطبين بدون تأمل و وجه شبه آنها برای فکر و

همگی گویای  در شعر عبد الرحمن، «سکين و... طاعون، الثور، حمار، طاووس،»تشبيه دستگاه حاکم به 

ثور=گاو » نماد نادانی، «حمار» نماد غرور، «طاووس» باشند.میآسانی قابل درک فهم  ه معانی بوده که ب
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باشند. همه یکشتار م رمز قتل و « چاقو سکين=» فراگير و نماد بالی شوم و «طاعون» نماد زورگویی،« نر

زمان حسنی مبارک نشان  مصر را دربيان شرایط حاکم برحکومت وضوح  این تصویرها با سادگی و

خوی  «پشکل و... خس، خار و کفتار، ضحاک، چنگيز،» چون یهایبههمشبّدر شعر فرخی نيز  دهند.می

 دهند.اه حاکم را با وضوح تمام نشان میحقارت دستگ پستی و  خواری و خون ظالمانه،

بکار گرفتن عنصر رنگ برای  ،در صور خيال دو شاعر این پژوهش مشهود است ی کهدیگرمشترک ةنکت

ارد بسامد بيشتری د  «سياه»در این مورد در شعر عبد الرحمن یوسف رنگ  ترسيم شرایط حاکم است.

بيانگر سکوت  و سياهی ستم که نماد تاریکی و «الليل»های شاعر از و به همين سبب در غالب سروده

 بسيار سخن به ميان آمده است: ،است ناشی از خفقان

 طيع...!ستَم:أَهُلَ لتُقُفَ /ي؟يالِاللَ ماحُرِ تهُنَثخَي أَذِلَّا باحِهذا الصَّ دَمُّضَتَ  يعُطِستَ ل تَهَ :معُي الجَنِلُسأَيَ

 (12: /الف2312)یوسف،
های شب مجروح شده اسطه نيزهوه توانی زخم این صبح را التيام بخشی که بپرسند:آیا میهمه می ترجمه:)

 (.توانممیبه آنان پاسخ دادم:  است؟

نسبت  شهادت در راه آرمان است که در ادبيات پایداری نماد جانفشانی و «سرخ» خی رنگدر شعر فرّ

را در یکی از این رنگ  ،تا جایی که شاعربيشتری برخوردار است  تاهميّ  و از تکرار هابه دیگر رنگ

دیگر  «سرخ»عالوه بر کلمهاز این رو  (112:1363)فرخی، عنوان ردیف قرار داده است.ه غزلياتش ب

ت خاصی های شاعر از اهميّدر غالب تصویرگری ،سرخ بودن مشخصه اصلی آنها استهایی که کلمه

 )همان: اشاره کرد. «جگر خونابه و ،خون» هایتوان به کلمهدارند که از این ميان میربرخو

23،21،22،23،32،133،132 ،112،113،112) 

 در و هر دو شاعر نکته مشترکی است که در اشعار پایداری ادبی ملّی و ميراث دینی، گيری ازبهره

 ها وشبيهات،  استعارهاز این رو بسياری از ت .داشته استنقش ویژه ای های آنان بسياری از تصویرسازی

 ادبی دارد: ملّی و متون دینی،  اشعار شان ریشه در  های بکار رفته درکنایه

ن يئًا   ج اء  ع هد ك م واي ق وم  ل وٍط ه 
 

ينا!!!   ِ ل وا ل ب و اٍت ف  أ را  ف است بس 
 

 (111: 2333)یوسف،                                                                           
شيران آماده پيکار با رسيده است. پس  دوره شما فرا ای قوم لوط!)این خوشی ها( گوارای شما باد، ترجمه:) 

 (سرزمين ما باشيد.
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يب ِت        و اهلل  ل وال الصَّب       ع ند  م ص 

 ل ك نت  ك ما اخل نساء  حي  ر ث ت ص خرا 
 

 (232/ الف:2312 )یوسف،                                                                                        
بهنگام رثای می شدم که همچون خنساء صبر پيشه نمی کردم، مصيبت،خدا سوگند اگر به هنگام ه ب ترجمه:)

 ( کرد.صخر بيقراری می

با  .کندچاشنی صور خيال می ادبی سرزمينش را ملّی و دی ميراث دینی،متعدّ در موارد خی نيزفرّ 

مالحظه به روشنی  ق ایشان نسبت به شاعر مصری در این زمينه وّ ـخی تفوان فرّـه دیـالی بـنگاهی اجم

 :شودمی
 لطمه ضحاک استبداد، ما را خسته کرد

 یا چو قارون در حضيض خاک بگزینيم جای

 طعم آزادی زبس شيرین بود در کام جان 
           

 شویمروزی فریدون می کاویان، با درفش 

 یا چو عيسی مستقر براوج گردون می شویم

 بهرآن از خون خود فرهاد گلگون می شویم
 

 (162:1363،یزدی خی)فرّ                                                                                                          

ای در تحليل صور خيال این شاعر آزادیخواه بگونه خی بطور عام وویژگی دیگری که درشعر فرّ

واژگان مربوط به این قالب در  تعابير و این است که وی از قالب غزل و ؛شودبرجسته مالحظه می

معنی شعر پایداری را در تصاویر غزل  ،ی تمامدبا هنرمن گيرد وبسياری از صور خيال خود بهره می

 :کندگونه ترسيم می
 ما را مست آزادی نمود ساغر تقدیر،

   

 ای توده، دست قدرت از آستين برون کن  

 چون کوهکن به تمکين بسپار جان شيرین      
       

 مدهوشيم ما زین سبب از نشئه آن باده، 

 (26)همان:                                                

 وین کاخ جور و کين را تا پایه سرنگون کن

 وز خون خویش رنگين دامان بيستون کن
 

 

 (121)همان:                                                                                                                        

 . نتيجه3
دو شاعر  باشد و هروسف میـدالرحمن یـعب خی یزدی ورّـر فـوع اساسی شعـاجتماعی موض-اوضاع ناگوار سياسی بيان شرایط و -1

وطن دوستی وآزادیخواهی  های وقت ،ه حکومتـالم مخالفت عليـه، اعـجامع سادگی بيان به ترسيم اوضاع داخلی صراحت وبا 

 اند.پرداخته

بلکه با تحليل انتقادی شرایط ، دانندطور مشترک همه مشکالت جامعه را ناشی از دستگاه حاکم نمیه دو شاعر این پژوهش ب -2

  باشند.یجاد برخی از این مشکالت سهيم میا در نيزاجتماعی معتقدند که مردم 
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ساده تعّمد داشته اند تا از  در گزینش واژگان مأنوس و شدو شاعر این پژوه چون مخاطب شعر پایداری عموم افراد جامعه است، -3

طوریکه ه بيشتری داشته است بخی توجه در این زمينه شاعر مصری نسبت به فرّ .ام با سادگی انجام گيردنقل پي ارتباط و این طریق،

 واژگان عاميانه در قالب لهجه مصری در مجموعه اشعار وی قابل مشاهده است.

توان این ویژگی را از که می جایی تا ها در بيان مضامين اهتمام داردن یوسف به کارکرد موسيقيایی کلمهخی بيش از عبد الرحمفرّ -1

 کرد.های بارز شعر فرخی محسوب ه خصوصيتلجم

ها غالبا از امور استعاره ارکان تشبيهات و به دور از تکّلف است. ساده و صور خيال هردو شاعر این پژوهش همانند معانی شعریشان، -2

 یا معقولی بوده که وجه شبه آنها به آسانی برای مخاطبين قابل فهم است. محسوس و

رنگ سرخ در شعر فرخی  این زمينه رنگ سياه در شعر عبد الرحمن ودر  برجسته است. دو شاعر، عنصر رنگ در صور خيال هر -6

 نمود بيشتری دارد.

 اند که در این زمينه،خيال بهره گرفته ادبی برای بيان معانی و ارائه صور ملّی و عبد الرحمن بطور مشترک از ميراث دینی، خی وفرّ -2

 شعر فرخی اقتباس بيشتری از ميراث گذشته کرده است.

در این  بيان نموده و ،با تصویرهایی که بيشتر در غزل پيشينه داشته است خی بسياری از مضامين شعر پایداری را در قالب غزل وفرّ -2

 شعر پایداری پيوند برقرار کرده است. نازک گویی غزل و ميان رقّت و مورد

 کتابنامه

 هاالف:کتاب

 قرآن کریم.
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 وسفيعبدالرمحن  زدّی ويالّصمود فی شعر فّرخی الات يّ جتل

 1(دراسة مقارنة)
 2صحبت اله حسنوند                                                                                              

ايرانجبامعة اصفهان،فی فرع معارف و علوم القرآن، اذ مساعد تأس  
 امللّخص

ة مناسبة لعدد من يوف رت أِر ،عاصرمصر ال ران ويخ اية التی أد ت إلی وقوع الثورات فی اتر ي  اإلجتماع ة وي  اسياألحداث الس  
زدی وعبدالرِحن يعد  کل  من فر خی الي ة و طموحات شعوهبم.يل الر  ية فی سبيستخدموا ما عندهم من الوهبة األدبيالشعراء ل

 فاألو ل قام ِبلُفاح الستمر فی عهد الظلم. رفعوا لواء النضال ِد  حُام اجلور ون ي الذيوسف من هؤالء الشعراء اللتزمي
اخان البهلوی» و« قاجار»  الغاَشة مبصر. «حسنی مبارک»ة التی هز ت أرکان حُومة ري انی فی الثورة األخوالث  « ِر
عاجله  ائدة و...مم انقد الظروف الس   رومة القهورة وود عن فئات الوطن احملالذ   الثورة و ضال والدعوة إلی الن   العدالة و ة ويالر   

ن مشاکل اجملتمع و مصائبه کل ها ااعر لقی الش  ياألحداث التتابعة.ال  ارات وي فی غضون تلک التياعران من الضامهذان الش  
 العوائق. بعض هذه الشاکل و من السئولية َتاهبهم يهما نصيمواطن حيمالنبل  األنظمة الاکمة، علی عاتق الُومات و

فسبق الشاعر  .الس اذجة و اعران فی انتقاء الفردات الأنوسهکاف ة طبقات اجملتمع تعم د الش   هو القاوم  شعرالمبا أن  خماطب 
 ة العام ة.ي  صر اعر من اللهجة ال من الفردات التی اقتبسها الش  ريالحظ فی شعره کثيث يرانی  حيه اإلري نظالصری  فی هذا الضمار 

وح ألقی ظل ه علی صور اخل هولة وهذه الس    منها ريهات واإلستعارات فی قسم کبيشبالحظ أن  أرکان الت  ين فياعر ال عند الش  يالِو
شعرمها  متازيف د.يتعق درکها الخاطب بسهولة دون أتم ل وياعران من األمور احملسوسة أو من العقوالت التی أخذها الش  
وح فی إ ِبلص راحة و  الفخامة فی األسلوب. مزی العق د مت سما ِبلنضج و الر  ريعدم اجلنوح إلی الت عب راد العانی ويالِو

 .جهما الفينئزات نتايلی علی ميالوء الت  ن مع إلقاء الض  ياعر ن الش  ي لدی هذيتعاجل هذه الدراسة النقد القارن هلذه الضام
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